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4.2.3.2. Wanarska M., Hildebrandt P .Ł., Kur J.W., 2013, Izomeraza arabinozowa Arthrobacter sp. 22c, 
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4.2.3 .4. Wanarska M., Hildebrandt P .Ł., Kur J.W., 2013, Sposób wytwarzania o-tagatozy z laktozy z 

wykorzystaniem rekombinantowego szczepu drożdży Pichia pastoris wytwarzającego P-o

galaktozydazę Arthrobacter chlorophenolicus i izomerazy arabinozowej Arthrobacter sp . 22c, 

nr patentu 216683. 
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4.3.0mówienie celu naukowego prac stanowiących osiągnięcie naukowe i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1. Wprowadzenie 

Obecnie enzymy stosowane są w wielu różnych gałęziach przemysłu, a największe ich ilości 

wykorzystywane są jako składniki środków czystośc i, np. proszków i płynów do prania oraz w przemyśle 

spożywczym, przy produkcji żywności i napojów. W 2013 r. wartość światowego rynku enzymów 

produkowanych na potrzeby przemysłu wynosiła 3,27 mld EUR, przy czym 29% stanowiły enzymy 

stosowane w przemyśle spożywczym [1]. Największą część rynku stanowią enzymy proteolityczne, 

lipolityczne oraz hydrolazy glikozydowe. Większość stosowanych w przemyśle enzymów pochod zi z 

organizmów mezofilnych, ale enzymy z organizmów psychrofilnych i psychrotolerancyjnych budzą w 

ostatnich latach coraz większe zainteresowanie [2]. Główną za letą stosowania psychrozymów jest 

możliwość prowadzenia reakcji w niskiej temperaturze, co pozwala na: ochronę termolabilnych 

substratów i produktów, ograniczenie powstawania produktów niespecyficznych reakcji, zakończenie 

reakcji w wybranym momencie poprzez termiczną inaktywację biokatalizatora, zmn iejszenie zużycia 

energii, a także ograniczenie ryzyka rozwoju niepożądanych mikroorganizmów mezofilnych. 

~-o-Galaktozydazy (EC 3.2.1.23) to enzymy na leżące do grupy hydrolaz glikozydowych (EC 

3.2.1.-), powszechnie występujących w przyrodzie enzymów kata lizujących hydrolizę oraz syntezę 

wiązań glikozydowych. P-o-Galaktozydazy katalizują reakcję hydrolizy wiązań glikozydowych w 

P-o-ga laktozydach. Niektóre z nich mają także zdolność katalizowania hydrolizy wiązań glikozydowych 

w P-o-glukozydach, P-o-fukozydach i a-L-arabinozydach. Rodzinami hydrolaz glikozydowych, które 

zawierają enzymy o aktywności P-o-galaktozydazy są 1, 2, 35 i 42 [3]. p-o-Galaktozydazy wytwarzane 

są przez archeony, bakterie oraz organizmy eukariotyczne, w tym człowieka. Do rodziny 1 hydrolaz 

glikozydowych należą enzymy pochodzące z hipertermofilnych archeonów, np. Pyrococcus furiosus, 
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P. woesei czy Sulfolobus so/fataricus, które oprócz aktywności P-o-galaktozydazy wykazują też silną 

aktywność P-D-glukozydazy (3-6). Do rodziny 2 hydrolaz glikozydowych należy wiele P-o-galaktozydaz 

pochodzących z bakterii mezofilnych, w tym najlepiej zbadany enzym LacZ z Escherichio coli, enzymy z 

bakterii psychrofilnych i psychrotolerancyjnych z rodzaju Arthrobacter czy Pseudoalteromonas 

[4.2.2.l], a także P-D-galaktozydazy z drożdży Kluyveromyces lactis i K. marxianus [7). Do rodziny 35 

zaliczono a-o-galaktozydazy wykazujące aktywność a-o-fukozydazy, np. enzym z mezofilnych bakterii 

Paenibacillus thiaminolyticus [8], psychrotolerancyjnych bakt erii Arthrobacter sp. B7 [4.2.2.l], a także 

a-o-galaktozydazy z grzybów strzępkowych Aspergillus niger i A. oryzae [3]. Przedstawicielami 

a-o-galaktozydaz z rodziny 42 hydrolaz glikozydowych są np. enzymy z bakterii termofilnych Thermus 

thermophilus A4 [9] i Alicyclobacillus acidocaldarius (10], bakterii mezofilnych, jak np. Bacillus circu/ons 

sp. alka/ophilus [11] oraz bakterii psychrofilnych i psychrotolerancyjnych należących do rodzaju 

Arthrobacter czy Planococcus (4.2.2.l] . Niektóre mikroorganizmy wytwarzają kilka a-o-galaktozydaz, 

np. psychrotolerancyjny szczep Arthrobacter sp. B7 ma trzy geny kodujące hydrolazy glikozydowe z 

rodzin 2, 35 i 42, Arthrobacter sp. ON14 produkuje a-o-galaktozydazy z rodzin 2 i 42, zaś u 

Carnobacterium piscico/a BA zidentyfikowano dwa geny a-o-galaktozydaz z rodzin 35 i 42 (4.2.2.1). 

P-o-Galaktozydazy z pleśni z rodzaju Aspergillus, drożdży z rodzaju Kluyveromyces oraz 

bakteryjne P-o-galaktozydazy należące do rodziny 2 hydrolaz glikozydowych efektywnie katalizują 

hydrolizę naturalnego a-o-galaktozydu, jakim jest laktoza. Reakcja hydrolizy laktozy katalizowana przez 

a-o-galaktozydazy składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie cząsteczka dwucukru wiązana jest w 

centrum aktywnym enzymu, w wyniku czego powstaje kompleks enzym-substrat. W następnym etapie 

rozerwane zostaje wiązanie P-1.4-0-glikozydowe w laktozie i uwolniona zostaje cząsteczka o-glukozy, 

podczas gdy reszta galaktozylowa nadal związana jest z enzymem. W ostatnim etapie reszta 

galaktozylowa przenoszona jest na akceptor. Jeżeli akceptorem jest cząsteczka wody, uwolniona 

zostaje cząsteczka o-galaktozy. Akceptorem może być także cząsteczka laktozy i wtedy powstaje 

galaktooligosacharyd (GOS). Stąd, P-o-galaktozydazy wykaz.ują także aktywność transglikozylacyjną, 

której sprzyja wysokie stężenie cukru w mieszaninie reakcyjnej. 

Głównym przemysłowym zastosowaniem a-o-galaktozydazy jest produkcja mleka o obniżonej 

zawartości laktozy oraz jego przetworów dla ludzi cierpiących z powodu nietolerancji laktozy. 

Nietolerancja laktozy to występowanie objawów klinicznych po spożyciu tego disacharydu, takich jak 

bóle brzucha, wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów, nudności, wymioty czy biegunka. Są one 

spowodowane zaburzeniami trawienia laktozy przez enzym laktazę obecny w rąbku szczoteczkowym 

nabłonka jelita cienkiego. Niestrawiona laktoza przechodzi do jelita grubego, gdzie jest fermentowana 

przez bakterie do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i gazów, głównie wodoru, dwutlenku 

węgla i metanu, które wywołują przykre objawy. Zmniejszenie wydajności hydrolizy laktozy 

spowodowane jest obn iżeniem aktywności laktazy w jelicie cienkim lub skróceniem czasu jej działania, 
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np. na skutek przyspieszenia perystaltyki jelitowej lub skrócenia czasu pasażu jelitowego w wyniku 

resekcji jelita . Wyróżnia się trzy rodzaje niedoboru laktazy: wrodzony, pierwotny niedobór laktazy 

(niedobór laktazy typu dorosłych) oraz wtórny. Wrodzony niedobór laktazy, który charakteryzuje się 

całkowitym brakiem enzymu występuje bardzo rzadko, jednak osoby z tym schorzeniem muszą 

stosować dietę bezlaktozową przez całe życie. Hipolaktazja typu dorosłych charakteryzuje s ię 

postępującym z wiekiem zmniejszeniem aktywności laktazy, która w okresie wczesnego dzieciństwa 

jest prawidłowa . U większości dorosłych ludzi aktywność enzymu stanowi ok. 10% wartości oznaczonej 

w okresie niemowlęcym. Częstość występowania hipolaktazj i typu dorosłych zależy od uwarunkowań 

genetycznych oraz pochodzenia etnicznego. U b iałych mieszkańców północnych regionów Europy i 

Ameryki Północnej występuje rzadko, natomiast jest bardzo częstym schorzeniem u mieszkańców 

Afryki i Azji. W Polsce częstość występowania hipolaktazji typu dorosłych oszacowano na 17,4-37,5% 

populacji, w zależności od wieku badanych osób. Większość osób z pierwotnym niedoborem laktazy 

toleruje ok. 12 g laktozy, tj. i l ość zawartą w 250 ml mleka, dlatego tylko niewielka liczba osób cierpi z 

powodu nietolerancji tego disacharydu. Wtórny niedobór laktazy spowodowany jest uszkodzeniem 

rąbka szczoteczkowego nabłonka jelita cienkiego i najczęściej ma charakter przejściowy. Pojawia się w 

przebiegu ostrych zakażeń żołądkowo-jelitowych (infekcji rotawirusowych, bakteryjnych czy robaczyc), 

w wyniku oddziaływania niektórych leków oraz radioterapii. Ponadto, może wystąpić w przebiegu 

n iedożywienia, celiakii, choroby Leśn iowskigo-Crohna, enteropatii cukrzycowej, czy enteropatii 

związanej z zakażen iem HIV (12-14]. Zaburzenia trawienia laktozy oraz nietolerancja laktozy występują 

też u wielu dzieci z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie u dzieci z chorobami jelit, np. 

zespołem jelita drażliwego [15]. 

Objawy żołądkowo-jelitowe można wyeliminować lub ograniczyć poprzez całkowite 

wykluczenie mleka z diety lub ograniczenie jego spożywania. Jednakże mleko i jego przetwory są dla 

wielu osób głównym źródłem wapnia, więc długotrwałe stosowanie diety bezmlecznej może 

spowodować niedobór pierwiastka i zwiększoną podatność na złamania, szczególnie u kobiet [13). 

Stąd, zapotrzebowanie na mleko o obniżonej zawartości laktozy. 

Na rynku dostępne są także suplementy diety zawierające B-o-galaktozydazę, które należy 

przyjmować przed spożyciem produktów mlecznych. Preparaty te najczęściij zawierają enzymy z 
I 

grzybów strzępkowych z rodzaju Aspergillus, które są aktywne i stabilne w śro1owisku kwaśnym. 

W przemysłowej produkcji mleka o obniżonej zawartości laktozy stosuj~ się B-o-galaktozydazy 

z mezofilnych drożdży Kluyveromyces spp., które są wysoce aktywne w pH 6,5-7,0 (4.2.2.1] . Proces 

prowadzi się w temperaturze nie przekraczającej 10°C, aby zapobiec rozwojowi niepożądanych 

mikroorganizmów mezofilnych, chociaż enzym z drożdży wykazuje w tej temperaturze niską 

aktywność, nie więcej niż 10% aktywności maksymalnej. Uzasadnione jest zatem poszukiwanie 

B-o-galaktozydaz wysoce aktywnych w niskiej temperaturze, które mogłyby zastąpić enzymy 
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stosowane obecnie w przemyśle mleczarskim, a także opracowywanie metod wydajnej ich produkcji i 

oczyszczania, gdyż w komercyjnie dostępnych preparatach 13-o-galaktozydazy obecne są też inne 

białka, takie jak proteazy i arylsulfataza, które mają negatywny wpływ na cechy organoleptyczne mleka 

o obniżonej zawartości laktozy [16]. 

Aktywność transglikozylacyjna 13-o-galaktozydaz pochodzących z różnych źródeł 

wykorzystywana jest do produkcji galaktooligosacharydów {GOS), które są cennymi dodatkami do 

żywności dzięki swoim właściwościom prebiotycznym. Galaktooligosacharydy nie są hydrolizowane 

przez enzymy w jelicie cienkim, lecz przechodzą do jelita grubego, gdzie selektywnie stymu l ują wzrost 

i aktywność bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobaci/lus. Bakterie te fermentują GOS do 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak octowy, propionowy i masłowy, które mają 

wpływ na transport, przemiany energetyczne wzrost i różnicowanie komórek nabłonka jelita grubego, 

a także obniżają pH, co sprzyja utrzymaniu bariery ochronnej przeciwko mikroorganizmom 

chorobotwórczym. Wzrost liczebności populacj i bakterii probiotycznych w okrężnicy ma pozytywny 

wpływ na zdrowie człowieka, m. in . stymuluje układ immunologiczny, zmniejsza ryzyko powstania 

nowotworów jelita grubego, obniża absorpcję cholesterolu i lipidów, a także stymu luje wchłanianie 

minerałów. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości galaktooligosacharydy posiadają status 

FOSHU {ang. Foods for Specified Health Use) i są sktadnikiem żywności funkcjonalnej, czyli 

wywierającej pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. GOS są stabilne w szerokim zakresie pH i 

temperatury, więc mogą być stosowane jako niskokaloryczne środki słodzące przy produkcji napojów, 

w przemyśle cukierniczym oraz piekarniczym [17-19] . Stosowanie galaktooligosacharydów jako 

dodatków do pasz dla zwierząt hodowlanych, głównie drobiu i trzody chlewnej, powoduje 

przyspieszenie wzrostu i polepszenie stanu ich zdrowia [18]. Jednak GOS są przede wszystkim 

stosowane jako dodatki do mleka początkowego i mleka następnego dla niemowląt. 

Mleko kobiece zawiera od 8 do 12 g/1 oligosacharydów, czyli 100 razy więcej niż mleko krowie. 

Oligosacharydy obecne w mleku kobiecym to heterooligosacharydy {HOS) o złożonej strukturze, 

zawierające o-glukozę, kwas sjalowy, N-acetyloglukozaminę, L-fukozę oraz duże ilości o-galaktozy. 

Badania wykazały, że mikrobiom jelitowy dzieci karmionych piersią stanowią głownie bakterie z 

rodzaju Bifidobacterium i w mniejszej ilości Lactobacillus. Podobny efekt uzyskać można poprzez 

dodatek galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów do mleka modyfikowanego dla niemowląt, 

w ilości 6,0-7,2 g/1 GOS oraz 0,6-0,8 g/1 FOS (18, 20]. 

GOS to mieszanina oligosacharydów o różnym stopniu polimeryzacji, w których reszty 

cukrowe, głównie reszty o-galaktozy, połączone są wiązaniami ~{1,2), ~(1,3), ~(1,4) i ~(1,6) 

glikozydowymi. Do tej pory przebadano wiele różnych enzymów pod kątem wydajnej syntezy 

galaktooligosacharydów-{-lł--19], jednak tylko nieliczne doniesienra-ws-p·ominają o aktywności 

/,/auar:;L_ 
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transglikozylacyjnej p-o-galaktozydaz pochodzących z mikroorganizmów psychrofilnych 

psych roto le ra ncyj nych [ 4. 2.2.1). 

Podejmowane są też próby syntezy heterooligosacharydów (HOS) z wykorzystaniem 

P-o-galaktozydaz, między innymi takich o podobnej budowie do oligosacharydów mleka kobiecego 

(20). 

Laktuloza, 4-0 -P-o-galaktopiranozylo-o-fruktofuranoza, to heterosacharyd o właściwościach 

prebiotycznych I i lekko przeczyszczających, który stosuje się do leczenia przewlekłych zaparć, 

________ encefalopatii Wf'ltrobow.ej_o_ra_z_w_diagnos1v.ce.. zespołu przernstu bakte.O{.jo.ego_j.elLta_cienkieg.o (ang. 

Small lntestine [Bacterial Overgrowth, SIBO). Na skalę przemysłową laktuloza otrzymywana jest na 

drodze chemie nej izomeryzacji laktozy, ale można ją też wytwarzać w reakcji transglikozylacji 

katalizowanej plrzez P-o-galaktozydazę, z użyciem laktozy i o-fruktozy jako substratów, aczkolwiek w 

reakcji tej pows ają też galaktooligosacharydy (19, 21, 22). 

Do katr zowanej enzymatycznie syntezy galaktooligosacharydów oraz laktulozy można 

stosować czystr laktozę lub inne zawierające ją substraty, takie jak serwatka i permeat serwatkowy 

(22]. Laktoza jest też substratem do produkcji o-tagatozy. 

o-Tagatbza jest ketoheksozą, epimerem o-fruktozy oraz izomerem aldoheksozy o-galaktozy. Jej 

słodkość jest zbliżona do słodkości sacharozy (92%), zaś wartość kaloryczna o-tagatozy jest znacznie 

niższa (37,5%). Ponadto, wykazuje ona właściwości prebiotyczne, nie powoduje próchnicy i jest 

bezpieczna dla ludzi chorych na cukrzycę . o-Tagatoza znalazła więc zastosowanie jako niskokaloryczny 

środek słodzący w przemyśle spożywczym, np. przy produkcji napojów, słodyczy oraz żywności 

funkcjonalnej. Może być też stosowana jako środek słodzący w przemyśle farmaceutycznym i 

kosmetycznym. Prowadzone też byty badania kliniczne, których celem byto określenie możliwości 

zastosowania o-tagatozy cło leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Powszechne stosowanie tego cukru 

wymaga jednak opracowania wydajnych i tanich metod jego produkcji, gdyż o-tagatoza występuje w 

przyrodzie w bardzo małych ilościach. Najlepszą metodą jest izomeryzacja o-galaktozy do o-tagatozy, 

która może być katalizowana chemicznie lub enzymatycznie. W pierwszym etapie trzeba jednak 

otrzymać o-ga laktozę, poprzez hydro lizę laktozy katalizowaną przez P-o-galaktozydazę . Najczęściej 

stosowane były w tym celu dostępne na rynku preparaty P-o--galaktozydazy z grzybów strzępkowych z 

rodzaju Aspergillus, ale badano też aktywną w niskiej temperaturze p-o-galaktozydazę z 

Pseudoalteromonas haloplanktis. Produkty hydrolizy laktozy rozdzielano następn ie metodami 

chromatograficznymi lub poprzez se lektywną fermentację z wykorzystaniem drożdży Saccharomyces 

cerevisiae, po czym prowadzono reakcję izomeryzacji o-galaktozy do o-tagatozy [22, 4.2.2.1]. 

Izomeryzację o-galaktozy do o-tagatozy katalizuje izomeraza L-arabinozowa (EC 5.3.1.4). /n vivo 

enzym ten katalizuje i zomeryzację L-arabinozy do L-rybu lozy, ale in vitro substratem izomerazy 

--------1-..;i-ra bi n ozowej może bvć-takie-o:gaiaktoz~S-otychczas opisano wrel-e-rromeTarc=arcrbt110-rowych 
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pochodzących z mikroorganizmów mezofilnych oraz termofilnych [23], ale tylko dwa enzymy z 

psychrotolerancyjnych bakterii, tj. Lactobacillus sakei 23K [24] i Pseudoalteromonas haloplankt is ATCC 

14393 (25]. Jednak ten drugi enzym katalizował j edynie izomeryzację L-arabinozy [25]. 

Enzymy pochodzące z ekstremofili, w tym psychrozymy, bardzo często produkowane są jako 

białka rekombinantowe w systemach ekspresyjnych Escherichia coli, przy czym najczęściej wybierany 

jest system pET [2]. Jednak produkcja enzymów na skalę przemysłową wymaga zastosowania innych 

systemów. Obecnie coraz częściej wybierany jest w tym celu drożdżowy system ekspresyjny Pichia 

pastoris (obecnie Komagataella pastoris lub K. phaffii, w zależności od szczepu), ponieważ zapewnia 

dużą wydajność produkcji rekombinantowych białek, a także umożliwia ich efektywną sekrecję do 

pożywki hodowlanej, co ułatwia późniejsze oczyszczanie [l, 26, 27). W 1993 r. Agencja ds. Żywności i 

Leków (FDA) w USA uznała drożdże P. pastoris za bezpieczne źródło białka i zatwierdziła ich użycie jako 

składnika pasz dla brojlerów. Przeprowadzona została też ocena bezpieczeństwa preparatu 

rekombinantowej fosfol ipazy C produkowanej w systemie ekspresji P. pastoris. Wykazała ona, że 

produkt może być bezpiecznie stosowany w przemyśle spożywczym, w procesie usuwania fosfolipidów 

z olejów roślinnych (28]. FDA dopuściła też do stosowania w medycynie Kalbitor®, rekombinantowy 

inhibitor kalikreiny produkowany w komórkach P. pastoris [26]. Wszystko to pozwala przypuszczać, że 

rekombinantowe enzymy produkowane w systemie ekspresji P. pastoris znajdą w przyszłości szerokie 

zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, także w przemyśle spożywczym. 

4.3.2. Cel badań 

Celem badań opisanych w pracach stanowiących osiągnięcie naukowe była identyfikacja i 

izolacja genów kodujących wybrane psychrozymy aktywne wobec cukrów, t j . ~-o-galaktozydazy i 

izomerazy L-arabinozowe, produkcja rekombinantowych białek w systemach ekspresji E. coli i 

P. pastoris, oczyszczanie, charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów oraz ocena 

możliwości ich zastosowania w przemyśle spożywczym. 

4.3.3. Omówienie wyników i ich wykorzystania 

W wyniku współpracy Katedry Mikrobiologii (obecnie Katedry Biotechnologii Molekularnej i 

Mikrobiologii) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańsk iej z Instytutem Biochemii Technicznej 

Wydziału Biotechnologii i Nauk o żywności Politechniki Łódzkiej podczas realizacji projektu 

PBZ/021/P06/99/24 pt. "~-Galaktozydazy ekstremofili i ich wykorzystanie w modyfikacji żywności" 

finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2002-2004, którego byłam wykonawcą, 

otrzymaliśmy próbki gleby pobrane w okolicach Polskiej Stacj i Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego 

położonej na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicj i, na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandy 

Południowe, w Zachodniej Antarktyce (62° 10' S, 58° 28' W). Z gleby tej wyizolowaliśmy szereg 
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szczepów psychrotolerancyjnych bakterii, z których dwa oznaczone numerami 32c i 32d wykazywały 

aktywność !3-0-galaktozydazy na podłożu agarowym zawierającym chromogenny substrat X-Gal (5-

bromo-4-chloro-3-indolilo-13-D-galaktopiranozyd). Izolaty te poddane zostały dalszym badaniom, które 

obejmowały identyfikację izolację genów kodujących 13-D-galaktozydazy, konstrukcję 

rekombinantowych szczepów E. coli i P. pastoris umożliwiających wydajną produkcję enzymów, 

b iosyntezę, oczyszczanie i charakterystykę biochemiczną rekombinantowych !3-0-galaktozydaz 

[4.2.1.2, 5.1.1.5). Mój udział w badaniach dotyczących !3-0-galaktozydazy z izolatu nr 32d był niewielki, 

więc tej pracy nie włączyłam do osiągnięcia naukowego. 

Izolat psychrotolerancyjnych bakterii o numerze 32c został zaklasyfikowany do rodzaju 

Arthrobacter na podstawie sekwencji fragmentu genu kodującego 165 rRNA, która została 

zdeponowana w bazie danych NCBI (National Center for Biotechnology lnformation, USA) z numerem 

dostępu FJ609656. W kolejnym etapie skonstruowana została biblioteka genomowego DNA 

Arthrobacter sp. 32c z wykorzystaniem wektora plazmidowego pBAD/Myc-His A i komórek E. coli 

TOP10F' pozbawionych aktywności własnej !3-0-galaktozydazy. Analiza funkcjonalna biblioteki 

genomowego DNA na podłożu agarowym zawierającym X-Gal doprowadziła do zidentyfikowania 

kolonii E. coli zawierającej rekombinantowy plazmid niosący fragment genomowego DNA Arthrobacter 

sp. 32c o wie l kości około 5 tys. pz, którego sekwencja została zdeponowana w bazie danych NCBI z 

numerem dostępu FJ609657. W obrębie tego fragmentu genomowego DNA obecny był gen o wielkości 

2085 pz kodujący !3-0-galaktozydazę należącą do 42 rodziny hydrolaz glikozydowych, wraz z własnym 

promotorem transkrypcji [4.2.1.2). 

Gen kodujący !3-0-galaktozydazę Arthrobacter sp. 32c zamplifikowano techniką PCR i 

klonowano w wektorze plazmidowym pBAD/Myc-His A pod kontrolę promotora transkrypcji genów 

operonu araBAD E. coli indukowanego L-arabinozą. Biosyntezę rekombinantowego enzymu 

prowadzono w komórkach E. coli LMG194/plysN, charakteryzujących się delecją całego operonu 

laktozowego oraz zawierających plazmid plysN niosący gen lizozymu bakteriofaga T7 [4.2.1.2) . Niski 

poziom ekspresji genu kodującego lizozym w komórkach E. coli LMG194/plysN nie zakłóca ekspresji 

docelowego genu, natomiast obecność lizozymu bakteriofaga T7 w komórkach bakterii ułatwia 

późniejszą ich dezintegrację i izolację białek komórkowych [4.2.1.1). W wyniku biosyntezy i 

oczyszczania metodą chromatografii powinowactwa, na złożu ze związanym p-aminobenzylo-1-tio-13-

o-galaktopiranozydem, otrzymano 27 mg rekombinantowej !3-0-galaktozydazy Arthrobocter sp. 32c o 

aktywności właściwej 156 U/mg z litra hodowli f . coli [4.2.1.2). 

Dalsze badania wykazały, że 13-o-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32c jest białkiem 

trimerycznym o masie cząsteczkowej 195 kDa, składającym się z monomerów o masie cząsteczkowej 

76 kDa. Stosunkowo mała masa cząsteczkowa enzymu stanowiła przesłankę do podjęcia prac nad 

konstrukcją rekombinatowych szczepów drożdży P. pastoris zdolnych do sekrecji ~-o-galaktozydazy 
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Arthrobacter sp. 32c [4.2.1.2] . Wydzielanie rekombinantowego białka do pożywki hodowlanej często 

zwiększa poziom jego produkcji, gdyż białko nie gromadzi się wewnątrz komórki i nie zaburza jej 

metabolizmu. Dodatkowo, późniejsze oczyszczanie rekombinantowego białka jest znacznie łatwiejsze, 

gdyż można pominąć etap dezintegracji komórek, a docelowe białko nie jest zanieczyszczone innymi 

białkami komórkowymi. Skonstruowano zatem dwa plazmidy ekspresyjne, w których gen 

13-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c klonowany był pod kontrolę indukowanego metanolem 

promotora transkrypcji genu oksydazy alkoholowej 1 P. pastoris (AOX1) lub konstytutywnego 

promotora transkrypcji genu dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego P. pastoris (GAP), w 

postaci fuzji translacyjnej z sekwencją kodującą peptyd sygnalny a-faktora 5. cerevisiae kierujący białko 

na zewnątrz komórki. W białku fuzyjnym, pomiędzy peptydem sygnalnym a sekwencją 

________ ,13~-~o~-g'"'a~la=k~t~o=zy~dazy, znajdowała się sekwencja LysArg rozpoznawana przez proteazę Kex2 P. pastoris 

odcinającą peptyd sygnalny. Komórki P. pastoris transformowano liniową formą plazmidów 

ekspresyjnych, uzyskując stabilne genetycznie szczepy rekombinantowe dzięki rekombinacji 

homologicznej ONA plazmidowego z genomem drożdży w obrębie sekwencji promotorowych genów 

AOXl lub GAP. Biosynteza i oczyszczanie rekombinantowej 13-o-galaktozydazy z płynu pohodowlanego 

drożdży, poprzez wysalanie siarczanem amonu i chromatografię powinowactwa, pozwoliły na 

uzyskanie 137 mg białka z litra hodowli P. pastoris w przypadku indukowanego systemu ekspresji oraz 

97 mg w systemie konstytutywnym, czyli odpowiednio 5 i 3,6 razy więcej niż w systemie ekspresji 

E. coli [4.2.1.2]. 

Uzyskane wyniki wskazywały na możliwość produkcji 13-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c 

na skalę przemysłową w systemie ekspresji P. pastoris, opracowano więc warunki wytwarzania 

rekombinatowego białka w bioreaktorze oraz jego oczyszczania z płynu pohodowlanego metodą 

chromatografii oddziaływań hydrofobowych lub chromatografii jonowymiennej, a także sposób 

otrzymywania liofilizowanego preparatu enzymatycznego [4.2.3.1]. Szczególnie interesująca jest 

możliwość produkcj i 13-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c w konstytutywnym systemie ekspresji 

P. pastoris, z wykorzystaniem glicerolu jako źródła węgla w pożywce, gdyż daje możliwość użycia w tym 

celu frakcji glicerolowej będącej produktem ubocznym przy produkcji biodiesla. 

Optymalna temperatura hodowli rekombinantowych szczepów P. pastoris wynosi 30°(, co jest 

korzystne przy biosyntezie białek pochodzących z organizmów psychrotolerancyjnych, które często są 

termolabilne. 

Charakterystyka biochemiczna rekombinantowej 13-D-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c 

ujawniła, że enzym wykazuje maksymalną aktywność wobec syntetycznego substratu o-nitrofenylo-13-

o-galaktopiranozydu (ONPG) w temperaturze 50°( i pH 6,5. O adaptacj i enzymu do działania w niskiej 

temperaturze świadczył fakt, że zachowywał on 20% maksymalnej aktywności w 10°c i 15% w 0°C. 

Dodatkowo, jony sodu i wapnia wywierały tylko niewielki negatywny wpływ na aktywność 
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P-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c, co sugerowało możliwość zastosowania enzymu do hydrol izy 

laktozy w mleku w warunkach chłodniczych. Jednakże dalsze badania wykazały, że 13-o-galaktozydaza 

Arthrobacter sp. 32c znacznie słabiej hydrolizuje naturalny subst rat - laktozę. W l0°C sprawność 

katalityczna enzymu była ok. 400 razy mniejsza wobec laktozy, niż wobec ONPG. Silnym inhibitorem 

!3-0-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c okazała się o-glukoza, jeden z produktów hydrolizy laktozy. 

Dodatek izomerazy ksylozowej (inaczej zwanej izomerazą glukozową), katalizującej izomeryzację 

o-glukozy do o-fruktozy, do mieszaniny reakcyjnej spowodował znaczny wzrost poziomu hydrolizy 

laktozy. Wynik ten potwierdzono prowadząc hodowlę rekombinantowego szczepu P. pastoris, w 

którym ekspresja genu 13-o-galaktozydazy Arthrobocter sp. 32c zachodziła konstytutywnie, w pożywce 

zawierającej laktozę jako źródło węgla. Wyniki oznaczania zawartości cukrów w próbkach pobieranych 

podczas hodowli wykazały, że laktoza była hydrolizowana, powstająca o-glukoza była metabolizowana 

przez drożdże, natomiast o-galaktoza gromadziła się w pożywce hodowlanej [4.2.1.2] . 

Rozpoczęłam zatem badania, których celem było opracowanie biotechnologicznej metody 

produkcji o-tagatozy z laktozy zawartej w ubocznych produktach przemysłu mleczarskiego, tj. w 

serwatce lub permeacie serwatkowym, z wykorzystaniem rekombinantowego szczepu drożdży 

P. pastoris produkującego P-o-galaktozydazę oraz izomerazy L-arabinozowej, enzymu katalizującego 

izomeryzację o-galaktozy do o-tagatozy. Planowałam zarówno wykorzystanie szczepu P. pastoris 

wydzielającego 13-o-galaktozydazę Arthrobacter sp. 32c, jak również skonstruowanie 

rekombinantowych szczepów P. pastoris produkujących inne aktywne w niskiej temperaturze 

13-o-galaktozydazy. 

Analiza szlaków metabolicznych drożdży P. pastaris (Komagotoella phaffii) w bazie danych 

KEGG PATHWAY potwierdziła, że nie mają one zdolności do metabolizowania o-galaktozy, gdyż nie 

posiadają enzymów szlaku Leloir'a, tj. galaktokinazy, urydylilotransferazy heksozo-1-fosforanowej 

(inaczej nazywanej urydylilotransferazą galaktozo-1-fosforanową) oraz 4-epimerazy UDP

galaktozowej. 

Równolegle rozpoczęłam poszukiwanie izomerazy L-arabinozowej o wysokiej aktywności 

wobec o-galaktozy w warunkach optymalnych dla wzrostu drożdży P. pastoris, tj . w temperaturze 

około 30°C i pH około 6, aby hydrolizę laktozy, utylizację o-glukozy i izomeryzację o-galaktozy do 

o-tagatozy można było prowadzić jednocześnie. Jako źródło genu araA kodującego izomerazę 

L-arabinozową wybrałam psychrotolerancyjny szczep Arthrobacter chlorophenolicus DSM 12829 

(obecnie Pseudarthrobacter chlorophenolicus) zakupiony w niemieckiej kolekcji szczepów DSMZ, gdyż 

sekwencja jego genomu była dostępna w bazie danych NCBI i zawierała operon arabinozowy. Gen araA 

A. chlorophenolicus sklonowałam w wektorze plazmidowym pET-30 Ek/LIC i przeprowadziłam jego 

ekspresję w komórkach E. coli BL21(DE3)plysS, ponieważ system oparty na wektorach plazmidowych 

z serii pET, inaczej zwany systemem Tabora-Studiera, jest najwydajniejszym systemem ekspresji 
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heterologicznych genów w komórkach E. coli. Ekspresja genu araA indukowana była izopropylo-!3-0-l

t iogalaktopiranozydem (IPTG), więc wyprodukowana w tym systemie izomeraza L-arabinozowa 

A. chlorophenolicus nie była zanieczyszczona izomerazą L-arabinozową E. coli. Hodowlę 

rekombinatowego szczepu E. coli prowadziłam w 30 zamiast 37°C, ze względu na termolabilność 

izomerazy L-a rabinozowej A. chlorophenolicus. Następnie oczyściłam rekombinantowy enzym metodą 

chromatografii jonowymiennej stosując słaby oraz silny anionit i uzyskałam 35 mg oczyszczonego 

białka z litra hodowli f. coli. 

Dalsze badania wykazały, że rekombinantowa izomeraza L-arabinozowa A. chlorophenolicus 

jest białkiem heksamerycznym o masie cząsteczkowej 312 kDa. Ze względu na fakt, iż białka 

oligomeryczne o dużej masie cząsteczkowej nie są wydajnie wydzielane przez komórki drożdży 

P. pastoris, zrezygnowałam z konstrukcji rekombinantowego szczepu P. pastoris do produkcji i sekrecji 

izomerazy L-a rabinozowej A. chlorophenolicus. 

Charakterystyka biochemiczna izomerazy L-arabinozowej A. chlorophenolicus ujawniła, że 

enzym wykazuje maksymalną aktywność wobec o-galaktozy w temperaturze 37°C i pH 8,0, ale 

zachowuje 75% maksymalnej aktywności w 30°C. W pH 6 względna aktywność izomerazy 

L-arabinozow~j A. chl9ro_p_hen_olic(!S wyn~sił~ 61%. Ponad!<?., ~-~ZY~ .n~e _"."ymagał d~ a~~wnoś~U?.nów ... _____ _ 

manganu ani kobaltu, w odróżnieniu od wielu innych opisanych w literaturze izomeraz 

L-arabinozowych (23) . Jednak jony wapnia, które są obecne w serwatce czy permeacie serwatkowym, 

okazały się silnym inhibitorem izomerazy L-arabinozowej A. chlorophenolicus. Przy 10 mM stężeniu Ca2
+ 

w mieszaninie reakcyjnej enzym wykazywał tylko 35% maksymalnej aktywności. Wydajność 

izomeryzacji o-galaktozy do o-tagatozy po 61 godzinach reakcji w 35°C i pH 7 wynosiła 20%, przy 

stężeniu izomerazy L-arabinozowej A. chlorophenolicus w mieszaninie reakcyjnej równym 0,2 mg/ml, 

co nie było zadowalającym wynikiem. 

Aktywność izomerazy L-arabinozowej testowałam także w 20 innych szczepach bakteryjnych, 

wyizolowanych wcześniej z gleby antarktycznej. Bakterie hodowałam w pożywce zawierającej 

L-arabinozę jako induktor ekspresji genów operonu arabinozowego, a następnie przygotowywałam 

ekstrakty bezkomórkowe i prowadziłam reakcję izomeryzacji o-galaktozy do o-tagatozy w 

temperaturze pokojowej. Stężenie obu cukrów w mieszaninach poreakcyjnych określane było metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Trzy z przebadanych szczepów wykazywały 

aktywność izomerazy L-arabinozowej, tj. Arthrobacter sp. 32c oraz dwa izolaty o numerach 22c i 32b. 

Ekstrakt bezkomórkowy izolatu 22c charakteryzował się najwyższą wydajnością izomeryzacji 

o-galaktozy do o-tagatozy i został wybrany do dalszych badań [4.2.1.3). 

Izolat 22c sklasyfikowany został jako Arthrobacter sp. na podstawie sekwencji fragmentu genu 

kodującego 165 rRNA, która zdeponowana została w bazie danych NCBI z numerem dostępu JN642527. 

W kolejnym etapie opracowałam metodę pozwalającą na uzyskanie nieznanej sekwencji genu araA 
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kodującego izomerazę L-arabinozową Arthrobacter sp. 22c. W tym celu przeanalizowałam i 

porównałam dostępne w bazie danych NCBI sekwencje operonów arabinozowych bakterii z rodzaju 

Arthrobacter, których genomy zostały zsekwencjonowane. Okazało się, że kolejność genów w tych 

operonach (araB, araD i araA} różn i się od kolejności genów w operonie arabinozowym E. coli (araB, 

araA araD). Następnie zaprojektowałam zdegenerowane startery oligonukleotydowe 

komplementarne do dwóch najbardziej zakonserwowanych fragmentów operonu. Jeden ze starterów 

zlokalizowany był w obrębie sekwencji genu araD, zaś drugi w obrębie sekwencji genu araA. Po 

zamplifikowaniu fragmentu operonu arabinozowego i zsekwencjonowaniu produktu PCR, uzyskałam 

jedynie część sekwencji genu araA Arthrobacter sp. 22c. Pozostały fragment genu uzyskałam stosując 

zestaw Ge-nomeWalker Unive(sal Kit firmy Clontech: Zasada-jego działan1a polega na tym, że- traw1się 

genomowe DNA enzymem pozostawiającym 11tępe końce", a następnie do końców fragmentów 

genomowego DNA przyłącza się na drodze ligacji adaptory o znanej sekwencji. W kolejnym etapie 

przeprowadza się reakcję Nested PCR z wykorzystaniem starterów, z których dwa są komplementarne 

do adaptora, zaś dwa kolejne do poznanej wcześniej sekwencji fragmentu genomowego DNA, po czym 

uzyskane produkty PCR klonuje się w wektorze plazmidowym, a następnie sekwencjonuje. 

Metoda ta pozwoliła mi uzyskać całą sekwencję genu araA Arthrobacter sp. 22c, która została 

zdeponowana w bazie danych NCBI z numerem dostępu JN642528. Opracowana metoda stanowić 

może alternatywę dla klasycznego sposobu izolacj i nieznanych genów obejmującego konstrukcję i 

analizę funkcjona lną bibliotek genomowych. Jest ona przydatna przede wszystkim wtedy, gdy nie ma 

prostej i szybkiej metody identyfikacji kolonii bakteryjnych zawierających plazmidy biblioteczne z 

fragmentami genomowego DNA zawierającymi poszukiwane geny. 

Gen araA Arthrobacter sp. 22c sklonowałam w wektorze plazmidowym pET-30 Ek/LIC i 

przeprowadziłam jego ekspresję w komórkach E. coli BL21{DE3)plysS. Następn ie rekombinantowy 

enzym oczyściłam metodą chromatografii jonowymiennej i uzyskałam 48 mg oczyszczonego białka z 

litra hodowli E. coli. Rekombinantowa izomeraza L-arabinozowa Arthrobacter sp. 22c była białkiem 

heksamerycznym o masie cząsteczkowej 335 kDa, podobnie jak enzym pochodzący z 

A. chlorophenolicus. 

Izomeraza L-arabinozowa Arthrobacter sp. 22c wykazywała maksymalną aktywność wobec 

o-galaktozy w temperaturze 52°C, ale zachowywała ponad 60% maksymalnej aktywności w 30°C. 

Ponadto, enzym wykazywał wysoką aktywność (90-100%) w szerokim zakresie pH, od 5 do 9 i nie 

wymagał do aktywności jonów manganu ani kobaltu. Jony wapnia miały tylko nieznaczny wpływ na 

aktywność izomerazy L-arabinozowej Arthrobacter sp. 22c, gdyż przy 10 mM stężeniu Ca2+ w 

mieszaninie reakcyjnej enzym wykazywał 94% maksymalnej aktywności. Była to istotna cecha, ze 

względu na planowane stosowanie enzymu w serwatce lub permeacie serwatkowym, które zawierają 

jony wapnia. Wydajność izomeryzacji o-galaktozy do D-tagatozy po 36 godzinach reakcji w so·c i pH 7 
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wynosiła 30%, przy stężeniu izomerazy L-arabinozowej Arthrobacter sp. 22c w mieszaninie reakcyjnej 

wynoszącym 0,2 mg/ml. Zbliżoną wydajność izomeryzacji o-galaktozy do o-tagatozy uzyskiwano w 

przypadku izomeraz L-arabinozowych pochodzących z mikroorganizmów mezofilnych oraz enzymu z 

psychrotolerancyjnych bakterii Lactobacillus sakei 23K. Znacznie większą wydajność reakcji notowano 

jedynie dla enzymów pochodzących z mikroorganizmów termofilnych (4.2.1.3]. 

Ze względu na lepsze właściwości, tj. większą wydajność izomeryzacji o-galaktozy oraz 

niewielką wrażliwość na zmiany pH i inhibicję jonami wapnia, do dalszych badań wybrałam izomerazę 

L-arabinozową Arthrobacter sp. 22c. Enzym i sposób jego otrzymywania stały się przedmiotem patentu 

(4.2.3.2]. 

Ponadto, na podstawie analizy sekwencji genomu A. chlorophenolicus wytypowałam dwa geny 
- -

kodujące białka o aktywności p-o-galaktozydazy, należące do 2 i 42 rodziny hydrolaz glikozydowych. 

Sekwencja aminokwasowa P-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus z 42 rodziny hydrolaz glikozydowych 

wykazywała duże podobieństwo do sekwencji P-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32c (88% 

identyczności i 93% podobieństwa}, założyłam więc, że czwartorzędowa struktura białka także będzie 

podobna (trimer o teoretycznie obliczonej masie cząsteczkowej 219 kDa) i umożliwi sekrecję enzymu 

przez komórki drożdży P. pastoris. Następnie skonstruowałam rekombinantowy szczep P. postoris 

zdolny do konstytutywnej ekspresji genu P-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus i wydzielania białka do 

pożywki hodowlanej. W przypadku P-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus należącej do 2 rodziny 

hydrolaz glikozydowych, której monomer miał masę cząsteczkową 109 kDa, przeprowadziłam 

dodatkowe badania mające na celu ustalenie oligomerycrności enzymu oraz podstawowych cech 

biochemicznych . Główną zaletą ~-o-galaktozydaz należących do 2 rodziny hydrolaz glikozydowych j est 

efektywna hydroliza laktozy. Niefortunnie, białka te najczęściej mają postać tetramerów o masie 

cząsteczkowej powyżej 450 kDa (4.2.2.1], co utrudnia ich produkcję. 

Gen kod ujący P-o-galaktozydazę sklonowałam w wektorze pBAD/Myc-His A i przeprowadziłam 

jego ekspresję w komórkach f. coli LMG194. Rekombinantowy szczep E. coli hodowałam w 30°C ze 

względu na termolabilność enzymu. Po oczyszczeniu rekombinantowej ~-o-galaktozydazy metodą 

chromatografii jonowymiennej, z wykorzystaniem słabego i silnego anionitu, przeprowadziłam 

podstawowe testy aktywności enzymatycznej określiłam masę cząsteczkową białka. 

P-o-Galaktozydaza A. chlorophenoficus należąca do 2 rodz.iny hydrolaz glikozydowych wykazywała 

maksymalną aktywność w 30°C i pH 7,5, a także efektywnie hydrolizowała laktozę. Dodat kowo, 

rekombinantowy enzym w formie natywnej był dimerem o masie cząsteczkowej 234 kDa, co 

sugerowało, że może być wydzielany na zewnątrz komórek P. pastoris. Skonstruowałam więc szczep 

P. pastoris zdolny do konstytutywnej ekspresji genu ~-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus, jednak 

rekombinantowy enzym nie ulegał sekrecji, ale był zatrzymywany w obrębie ściany komórkowej 

drożdży. 
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Kolejnym etapem badań było ustalenie optymalnych warunków wytwarzania o-galaktozy z 

laktozy. Polegał on na hodowli rekombinantowych szczepów P. pastoris produkujących 

~-o-galaktozydazę Arthrobocter sp. 32c oraz dwie ~-o-galaktozydazy A. chlorophenoficus w roztworach 

permeatu serwatkowego o różnym stężeniu dwucukru (60-300 g/1). Przy niskich stężeniach laktozy w 

permeacie serwatkowym, nie przekraczających 70 g/1, wydajność hydrolizy laktozy (e::90%) i produkcji 

o-galaktozy była zbliżona dla szczepów P. pastoris produkujących ~-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 

32c i A. chlorophenolicus należące do 42 rodziny hydrolaz glikozydowych. Podobny efekt, w krótszym 

czasie, uzyskany został też w przypadku szczepu P. pastoris produkującego P-o-galaktozydazę 

--------A.-c-hler-ephenoficus na~cą do 2 rodziA-Y-flVGF0+az..głi-ko~ydowyc-h, m~rne4e-emv~legał-se-kr-e-€}i-. - -

Przy wyższych stężeniach dwucukru, powyżej 100 g/1, widoczne były różnice wynikające z właściwości 

--------4">oszcregó-lnych enzymów:-l-naczne-o-bniienre-wydajnoścrhydrolizy -lał<to-zv-zanotowano-dta-szczep

P. pastoris produkującego p-o-galaktozydazęArthrobactersp. 32c. Przyczyną najprawdopodobniej była 

inhibicja enzymu przez gromadzącą się o-galaktozę, która jest inhibitorem kompetycyjnym wielu 

opisanych w literaturze P-o-galaktozydaz. Słabsza inhibicja występowała w przypadku 

P-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus z 42 rodziny hydrolaz glikozydowych, co skutkowało 

efektywniejszą hydrolizą laktozy i produkcją o-galaktozy. Natomiast dla szczepu P. pastoris 

produkującego p-o-galaktozydazę A. chlorophenolicus z 2 rodziny hydrolaz glikozydowych 

zaobserwowałam syntezę znacznych ilości galaktooligosaclharydów, co skutkowało zmniejszeniem 

stężenia wolnej o-galaktozy w płynie po hodowlanym. W przyszłości planuję wykorzystać ten szczep do 

badań nad produkcją GOS bezpośrednio z serwatki i permeatu serwatkowego. 

Metoda otrzymywania o-galaktozy z laktozy zawartej w ubocznych produktach przemysłu 

mleczarskiego, z wykorzystaniem rekombinantowych szczepów drożdży P. pastoris produkujących 

obydwie P-o-galaktozydazy A. chlorophenolicus została opatentowana [4.2.3.3]. 

Ostatecznie została opracowana i opatentowana metoda produkcji D-tagatozy z laktozy 

obecnej w permeacie serwatkowym z wykorzystaniem rekombinantowych szczepów P. pastoris 

produkujących P-o-galaktozydazy A chloropheno/icus oraz rekombinantowej izomerazy 

L-arabinozowej Arthrobocter sp. 22c polegająca na tym, że prowadzi się hodowlę rekombinantowych 

drożdży w permeacie serwatkowym przez 2 doby, aby uzyskać częściową hydrolizę laktozy i produkcję 

o-galaktozy, a następnie dodaje się preparatu izomerazy L-arabinozowej i prowadzi dalszą hodowlę 

przez 4 doby, do uzyskania ok. 90% wydajności hydrolizy laktozy i ok. 30% wydajności izomeryzacji 

o-galaktozy do o-tagatozy [4.2.3.4]. W przypadku optymalnego stężenia laktozy wynoszącego na 

początku hodowli 110 g/1 i stężenia izomerazy L-arabinozowej 0,2 g/1, po 6 dobach hodowli 

rekombinantowego szczepu P. postoris produkującego P-o-galaktozydazę A chlorophenolicus z 42 

rodziny hydrolaz glikozydowych w 30°C, płyn pohodowlany zawiera 10,6 g/1 laktozy, 34,4 g/1 

o-galaktozy i 14,8 g/1 o-tagatozy [4.2.1.3]. /(auatJL--.-
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Badania nad opracowaniem biotechnologicznej metody produkcji o-tagatozy z laktozy 

zawartej w ubocznych produktach przemysłu mleczarskiego prowadzone byty w latach 2008-2009 i 

finansowane przez firmę biotechnologiczną BURT (Biolab lnnovative Research Technologies), jako 

jeden z projektów badawczo-rozwojowych, którego wyniki miały szansę na komercjalizację. 

Wcześniej o-tagatoza produkowana była jedynie dwuetapową metodą, opatentowaną w 1992 

r. przez amerykańską firmę Biospherics Inc., w której pierwszy etap polegał na enzymatycznej 

hydrolizie laktozy, zaLd.rugi na chemicznej izomeryzacji o-galaktozy .do o-tagatozy w obecności 

wodorotlenku wapnia (29]. W 1996 r. duńska firma Aria Foods lngredients Amba wykupiła prawa do 

produkcji o-tagatozy do celów spożywczych od Biospherics Inc. i z niemiecką firmą Nordzikker AG 

stworzyła spółkę joint venture SweetGredients GmbH and Co KG, która produkowała ten cukier i 

wprowadziła go na rynek europejski pod nazwą handlową Gaio Tagatose,_,!g_dnak w 2006 r. produkcja 

została wstrzymana ze względu na zbyt wysokie koszty procesu, wynikające między innymi z 

powstawania dużej ilości niespecyficznych produktów podczas chemicznej izomeryzacji o-galaktozy. 

Prace nad produkcją o-tagatozy na drodze katalizowanej enzymatycznie izomeryzacji 

o-galaktozy, co miało obniżyć koszty procesu, prowadzone były przez belgijską firmę Nutrilab NV. 

Jednocześnie, aby zbudować rynek zbytu swojego produktu, firma Nutrilab NV w 2007 r. odkupiła od 

SweetGredients GmbH and Co KG pozostałą ilość o-tagatozy i za pośrednictwem Damhert Nutrition 

rozpoczęła sprzedaż produktów spożywczych słodzonych tym cukrem w supermarketach w Belgii, 

Holandii, Luksemburgu, Danii i północnej Francji. Ostatecznie, firma Nutrilab NV rozpoczęła produkcję 

D-tagatozy na skalę przemysłową dopiero w 2012 r., w fabryce we Włoszech . 

Natomiast amerykańska firma Spherix Inc. (wcześniej Biospherics Inc.) prowadziła badania nad 

możliwością zastosowania o-tagatozy jako leku na cukrzycę typu 2. W 2008 r. firma Spherix Inc. 

podpisała umowę z włoską firmą lnalco SpA na dostarczenie o-tagatozy stosowanej w trzeciej fazie 

badań klinicznych. Badania te stwarzały szansę na rejestrację o-tagatozy jako leku, a tym samym na 

znaczny wzrost zapotrzebowania na ten cukier, co uzasadniało prowadzenie badań nad nową 

biotechnologiczną metodą jego produkcji. 

Próby komercjalizacji opracowanej przeze mnie biotechnologii podjęte zostały przez firmę 

BURT w 2010 r., po dokonaniu zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP, na które w 2013 r. 

uzyskano patenty (4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4]. Przedstawiciel firmy BURT podjął próby nawiązania 

kontaktu miedzy innymi z firmami Spherix Inc., Nutrilab NV i lnalco SpA. Zgodnie z moją wiedzą, firma 

Spherix Inc. wykazała zainteresowanie o-tagatozą wyprodukowaną zgodnie z cGMP (FDA Current Good 

Manufacturing Practice), a nie biotechnologiczną metodą jej wytwarzania. Firma BLIRT nie 

zdecydowała się jednak na produkcję o-tagatozy. 

Rekombinantowa ~-o-galaktozydaza A. chlorophenolfcus należąca do 2 rodziny hydrolaz 

glikozydowych, wyprodukowana w systemie ekspresji E. coli, posłużyła do opracowania metody 
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wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy z wykorzystaniem unieruchomionego enzymu, w 

warunkach chłodniczych, która została opatentowana [4.2.3.5]. Wybór enzymu uzasadniony byt 

faktem, iż w temperaturze 10°c zachowywał on 55% maksymalnej aktywności i wydajnie hydrolizował 

laktozę w mleku. ~-o-Galaktozydaza A. chlorophenolicus immobilizowana była poprzez pułapkowanie 

w nośniku żelatynowym. Roztwór enzymu mieszano z roztworem żelatyny, zamrażano, a następnie 

liofilizowano. Otrzymano w ten sposób gąbki żelatynowe z unieruchomioną P-o-galaktozydazą. Po 

dodaniu takiej gąbki do 100 ml mleka i inkubacji w temperaturze 4-10°( przez 24 godziny, uzyskiwano 

93% wydajność hydrolizy laktozy, a gąbka ulegała całkowitemu rozpuszczeniu. Nie zmieniało to 

właściwości reologicznych mleka, ponieważ stosowano żelatynę pochodzącą z dorsza bałtyckiego, 

która nie żelowała w tej temperaturze. Ze względu na to, że u innych ssaków, podobnie jak u ludzi, z 

wiekiem spada aktywność ~-o-galaktozydazy w jelitach, co skutkuje nietolerancją laktozy po spożyciu 

mleka, opracowany preparat immobilizowanej p-o-galaktozydazy służyć ma przede wszystkim do 

otrzymywania mleka o obniżonej zawartości laktozy przeznaczonego dla kotów i psów, w warunkach 

domowych, ale można go też zastosować w warunkach przemysłowych [4.2.3.5]. 

Zgodnie z moją wiedzą, po dokonaniu zgłoszenia patentowego w 2013 r., firma BURT podjęła 

próby komercjalizacji wyników badań. Działania te nadzorował prof. dr hab. Józef Kur, który był jednym 

z twórców wynalazku, a jednocześnie współzałożycielem firmy BURT oraz Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej i Rady Naukowej. Ja oraz dr inż. Robert Tylingo, który również był twórcą wynalazku, 

sporządziliśmy kartę charakterystyki preparatu immobilizowanej P-o-gala ktozydazy 

A. chlorophenoficus oraz przygotowaliśmy próbki produktu. 

Metoda izolacji nowych genów, opracowana przeze mnie podczas poszukiwania genu araA 

Arthrobacter sp. 22c, wykorzystana została do izolacji genu P-o-galaktozydazy szczepu 

psychrotolerancyjnych bakteri i oznaczonego numerem 32cB, który również został wyizolowany z gleby 

antarktycznej i zaklasyfikowany do rodzaju Arthrobacter na podstawie sekwencji fragmentu genu 

kodującego 165 rRNA (NCBI, nr KJ439698) [4.2.1.4]. W tym przypadku celem było znalezienie genu 

kodującego P-o-galaktozydazę należącą do 2 rodziny hydrolaz glikozydowych. Porównałam więc 

dostępne w bazie danych NCBI sekwencje kodujące P-o-galaktozydazy z 2 rodziny hydrolaz 

glikozydowych bakterii z rodzaju Arthrobacter i zaprojektowałam zdegenerowane startery 

oligonukleotydowe do amplifikacji wewnętrznego fragmentu genu p-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 

32cB. Brakujące 5' i 3' końce sekwencji uzyskane zostały z wykorzystaniem zestawu GenomeWalker 

Universal Kit, w opisany wcześniej sposób. Zidentyfikowany gen kodujący P-o-galaktozydazę 

Arthrobacter sp. 32cB miał wielkość 3033 pz (NCBI, nr KJ439699) i kodował polipeptyd zbudowany z 

1010 reszt aminokwasowych o teoretycznie obliczonej masie cząsteczkowej 110 kDa. 

Ekspresja genu przeprowadzona została w komórkach E. coli LMG194, w analogiczny sposób 

jak dla opisanych wcześniej P-o-galaktozydaz, po czym rekombinantowe białko zostało oczyszczone i 
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scharakteryzowane. W wyn iku biosyntezy i oczyszczania metodą chromatografii jonowymiennej, a 

następnie filtracji żelowej, otrzymano 18 mg rekombinantowej ~-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 

32cB o aktywności właściwej 213 U/mg z litra hodowli f. coli. 

~-o-Galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB jest dimerem o masie cząsteczkowej 257 kDa, 

podobnie jak enzym pochodzący z A. chlorophenolicus, co odróżnia je od większości opisanych w 

literaturze p-o-galaktozydaz należących do 2 rodziny hydrolaz glikozydowych pochodzących z 

psychrofilnych i psychrotolerancyjnych bakterii, a także ~-o-galaktozydazy E. coli (4.2.1.4, 4.2.2.1]. 

Rekombinantowa P-o-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB wykazywała maksymalną 

a ktywność w 28°C i pH 8, ale zachowywała 31-42% maksymalnej aktywności w zakresie temperatury 

5-10°C. o-Galaktoza okazała się kompetycyjnym inhibitorem enzymu, zaś o-glukoza nie miała wpływu 

na jego aktywność. Dodatkowo, jony wapnia były słabym inhibitorem. Wszystkie te cechy sprawiły, że 

rekombinantowa P-o-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB efektywnie katalizowała hydrolizę laktozy 

w mleku w warunkach chłodn iczych . Dodając 9 µg enzymu (2 U aktywności) do 1 ml mleka, uzyskano 

90% stopień hydrolizy laktozy w ciągu 24 godzin inkubacji w l0°C [4.2.1.4]. Ponadto, enzym miał silną 

aktywność transglikozylacyjną, co wykazane zostało w reakcjach syntezy galaktooligosacharydów w 

temperaturze 10-30°(, a także laktulozy, alkiloglikozydów i glikozylowanych pochodnych salicyny w 

temperaturze 30°C [4.2.1.4]. Alkiloglikozydy to niejonowe surfaktanty, które są stabilne w środowisku 

zasadowym, nie ulegają utlenianiu, a także są biodegradowalne, więc mogą być stosowane jako 

składn i ki środków czystości, np. proszków do prania, oraz kosmetyków. 

Otrzymano zatem P-o -galaktozydazę o szerokich możliwościach zastosowania, która stała się 

przedmiotem zgłoszen ia patentowego [S.1.3.2]. W przyszłości planuję określić jej przydatność do 

syntezy heterooligosacharydów przypominających budową te występujące w mleku kobiecym. 

Skonstruowane zostały także rekombinantowe szczepy drożdży P. pastoris zawierające gen 

~-o-galaktozydazy Arthrobocter sp. 32cB pod kontro lą zarówno indukowanego metanolem promotora 

transkrypcj i genu AOXl, jak i konstytutywnego promotora transkrypcji genu GAP. Jednak sekrecja 

enzymu była mało wydaj na. W przypadku wydajniejszego, konstytutywnego systemu ekspresji, 

otrzymano zaledwie 5 mg ~-o-galaktozydazy Arthrobacter ·sp. 32cB z litra płynu pohodowlanego. 

Badan ia przeprowadzone zostały w ramach pracy dokt orskiej Anny Pawlak-Szukalskiej, której byłam 

promotorem pomocniczym. 

W celu komercjalizacj i wyników badań dotyczących p-o-ga laktozydazy Arthrobacter sp. 32cB 

oraz P-D-galaktozydazy Arthrobacter sp. S3* opisanej w drugiej części autoreferatu [S.1.3.1, 5.1.3.2), 

podjęte zostały rozmowy z holenderską firmą OSM Food Specia lties, która jest jednym z głównych 

dostawców enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym, w tym preparatu p-o-galaktozydazy 

K. factis o nazwie handlowej Maxilact®. Firma DSM Food Specialties otrzymała przygotowane przeze 

mnie próbki enzymów oraz karty charakterystyki, ale ostatecznie komercjalizacja nie powiodła się . 
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Podsumowaniem wiedzy na temat ~-o-galaktozydaz pochodzących z organizmów 

psychrofilnych i psychrotolerancyjnych jest opublikowany w 2016 r. rozdział pt. "Cold-active 

~-galactosidases: sources, biochemical properties and their biotechnological potentia!" w książce 

"Biotechnology of Extremophiles" z serii Grand Challenges in Biology and Biotechnology, którego 

jestem współautorem (4.2.2.1] . 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W czerwcu 2000 r. ukończyłam studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej . Pracę magisterską pt. ,,Konstrukcja biotechnologicznego systemu 

otrzymywania ludzkiej kalcytoniny" wykonałam w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG. 

Promotorem mojej pracy był prof. dr hab. Józef Kur. W październiku tego samego roku rozpoczęłam 

studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PG. Przez pewien czas kontynuowałam tematykę 

badawczą rozpoczętą na studiach, jako wykonawca projektu „Biotechnologiczna produkcja ludzkiej 

kalcytoniny" finansowanego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i 

Medycyny. 

Jednak głównym przedmiotem moich badań była termo.stabilna ~-o-galaktozydaza pochodząca 

z hipertermofilnego archeona Pyrococcus woesei. Badania finansowane były przez Komitet Badań 

Naukowych w ramach dwóch projektów: ,,Produkcja rekombinantowych białek termo.stabilnej 

~-galaktozydazy Pyrococcus woesei (N-~-ga laktozydaza-His5-C i N-~-galaktozydaza-tioredoksyna-His6-

C) oraz badania immobilizacji otrzymanych enzymów" (6 P048 001 21), którego byłam kierownikiem i 

,,~-Galaktozydazy ekstremofili i ich wykorzystanie w modyfikacji żywności" (PBZ/021/P06/99/24), 

którego byłam wykonawcą. Badania obejmowały konstru kcję systemów ekspresyjnych E. coli do 
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produkcji 13-o-galaktozydazy P. woesei w formie b iałek fuzyjnych zaw ierających domenę 

oligohistydynową na N- lub C-końcu oraz białka dzikiego typu, biosyntezę oczyszczanie i 

charakterystykę rekombinantowych enzymów. Wykazały one, że domena fuzyjna, nieza leżnie od 

umiejscowienia, silnie obniża aktywność ~-o-galaktozydazy P. woesei [5.1.1.1). Podczas rea lizacji pracy 

doktorskiej skonstruowałam także rekombinantowy szczep P. pastoris zdolny do produkcji i sekrecji 

13-o-galaktozydazy P. woesei [5.1.2.1]. Wyniki przeprowadzonych badań szczegółowo opisałam w 

rozprawie doktorskiej pt. "Termostabi lna ~-o-galaktozydaza Pyrococcus woesei - konstrukcja nowych 

systemów ekspresyjnych, oczyszczanie, charakterystyka i immobilizacja enzymu", której promotorem 

był prof. dr hab. Józef Kur. Część teoretyczna rozprawy doktorskiej stanowiła podstawę publikacji 

przeglądowej dotyczącej ~-o-galaktozydaz pochodzących z różnych mikroorganizmów psychrofilnych, 

mezofilnych i termofilnych [S.1.1.2). 

Zdobyta przeze mnie wiedza i umiejętności pozwoliły na opracowanie metody otrzymywania 

rekombinantowej proteinazy K Tritirachium album (obecn ie Parengyodontium album} w systemie 

ekspresji P. pastoris. Proteinaza K jest proteazą serynową o szerokim spektrum substratowym, 

powszechnie stosowaną do degradacji białek komórkowych podczas izolacji kwasów nukleinowych. 

Przez długi czas enzym otrzymywany był z naturalnego źródła, tj. płynu pohodowlanego p leśni 

T. album, przez co jego cena była wysoka, zatem wiele firm biotechnologicznych pracowało nad 

uzyskaniem systemu produkcji rekombinantowej proteinazy K. 

Gen kodujący pre-pro-proteinazę K został zmodyfikowany w taki sposób, aby przed sekwencją 

doj rzałego enzymu znajdowała się sekwencja rozpoznania dla proteazy sygnalnej Kex2 P. pastoris. 

Dodatkowo wprowadzono mutację zmieniającą pierwszą resztę aminokwasową dojrzałej proteinazy K 

(Ala/Glu}, dzięki czemu za sekwencją rozpoznawaną przez Kex2 znajdował się dipeptyd Glu-Ala 

zwiększający efektywność proteolizy, ale nie wpływający na wtaściwości proteinazy K. Tak 

zmodyfikowany gen klonowano pod kontrolę indukowanego metanolem promotora t ranskrypcji genu 

AOXl P. pastoris uzyskując plazmid ekspresyjny, którym t ransformowano komórki drożdży. 

Dodatkowo, aby zwiększyć wydajność produkcji rekombinantowej proteinazy K, komórki P. pastoris 

transformowano DNA dodatkowego plazmidu zawierającego gen proteazy Kex2 5. cerevisiae, która 

rozpoznaje taką samą sekwencję aminokwasową jak Kex2 P. pastoris, pod kontrolą promotora 

transkrypcji genu GAP P. pastoris warunkującego jego konstytutywną ekspresję. Uzyskano w ten 

sposób rekombinantowy szczep P. pastoris zdolny do efektywnego wydzielania mutanta proteinazy K 

do pożywki hodowlanej. Ustalono też warunki produkcji i oczyszczania enzymu [S.1.2.2]. Metoda 

otrzymywania rekombinantowej proteinazy K została wdrożona w firmie BURT S.A. Została też 

przedstawiona przeze mnie na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jako element 

wykładu pt. ,,Drożdżowe systemy ekspresyjne jako narzędzie nowoczesnej mikrobiologii 

przemysłowej", przedstawiającego różne drożdżowe systemy ekspresyjne, tj. P. pastoris, Hansenula 
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polymorpha, Yarrowia lipolytica i Arxula adeninivorans, którego obszerny skrót opublikowano w 

czasopiśmie Postępy Mikrobiologii (5.1.1.3). 

W latach 2008-2010 byłam wykonawcą projektu „Białka RecA mikroorganizmów z rodzaju 

Thermus i Deinococcus - produkcja w systemach ekspresji Escherichia coli, charakterystyka 

biochemiczna oraz badanie możliwości zastosowania w technikach biologii molekularnej" (N N302 

067934) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Bakteryjne białko RecA jest 

kluczowym białkiem biorącym udział w procesie rekombinacji homologicznej zachodzącej nie tylko 

podczas koniugacji, transformacji czy transdukcji, ale również podczas naprawy uszkodzeń DNA. 
·- - ·- - -- - ··- - . .. - - - -

Charakterystyczną cechą bakterii z rodzaju Deinococcus jest podwyższona odporność na 

promieni owa n ie jonizujące, co związane jest z bardzo efektywnym systemem naprawy uszkodzeń DNA, 

w którym b iałko RecA pełni bardzo ważną rolę. Celem projektu było otrzymanie i charakterystyka 

rekombinantowych białek RecA termofilnych bakterii Thermus aquaticus i T. filiformis, 

termotolerancyjnych bakterii Meiothermus ruber, i Deinococcus murrayi oraz mezofilnego szczepu 

D. radiopugnans. 

W pierwszym etapie ustalono nieznane sekwencje genów recA D. murrayi, T. filiformis i 

D. radiopugnans, które zdeponowano w bazie danych NCBI z numerami dostępu: HM004587, 

HM004588 i HQ840727. Następnie skonstruowano rekombinantowe szczepy E. coli wydajnie 

produkujące białka RecA, zarówno dzikiego typu jak i w postaci białek fuzyjnych zawierających domenę 

oligohistydynową. Białka z domeną oligohistydynową silnie agregowały podczas oczyszczania, co 

utrudniało ich dalszą charakterystykę. W kolejnym etapie scharakteryzowano oczyszczone białka RecA 

pod względem stabilności termicznej, zdolności do wiązania jedno- i dwuniciowego DNA, kinetyki 

reakcji hydrolizy ATP i dATP oraz zdolności do przeprowadzania reakcji wymiany nici pomiędzy 

jednoniciowym kolistym DNA i komplementarnym dwuniciowym liniowym DNA. Zdolność i preferencje 

białek RecA do wiązania jedno- i dwuniciowego DNA testowano stosując zmodyfikowaną metodę 

bazującą na opóźnieniu migracji kompleksów białka z DNA w żelu agarozowym. W ostatnim etapie 

projektu testowano użyteczność otrzymanych białek RecA w wybranych technikach biologii 

molekularnej, m. in. w multipleksowym PCR do eliminowania niespecyficznych produktów reakcji, 

jednak nie uzyskano tak spektakularnych wyników, jakie zostały przedstawione przez Shigemori i 

współpracowników dla białka RecA T. thermophilus [1]. Sposób otrzymywania i właściwości białek 

RecA D. murrayi i O. geothermalis zostały opublikowane [S.1.1.4]. 

Jako jeden z wykonawców projektu pt.,, Wykorzystanie kolagenu i żelatyny izolowanych ze skór 

dorsza (Gadus morhua), łososia (Salmon salar) oraz suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) do 

otrzymywania gąbek, mikrokapsułek i hyd rożeli jako nośników enzymów" (N N312 258540) 

finansowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego badałam aktywność 

przeciwbakteryjną gąbek z kolagenu suma afrykańskiego z unieruchomionym lizozymem, lizostafyną i 
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nizyną, w celu oceny możliwości zastosowania badanych preparatów jako aktywnych opakowań 

żywności. Kontynuacja współpracy z dr inż. Robertem Tylingo z Katedry Chemii, Technologii i 

Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego PG, nawiązanej podczas realizacji tego projektu, 

doprowadziła do opracowania metody wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy z użyciem 

immobilizowanej ~-o-galaktozydazy [4.2.3.5], przedstawionej w pierwszej części autoreferatu . 

W wyniku współpracy z firmą BURT S.A., otrzymałam próbki gleby pobrane w okolicach Polskiej 

Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego położonej nad zatoką lsbj0rnhamna w 

południowej części norweskiej wyspy Spitsbergen należącej do archipelagu Svalbard (77° 00' N i 15° 

33' E). Z gleby tej wyizolowałam szereg szczepów psychrotolerancyjnych bakterii, z których dwa 

oznaczone numerami 53* i 519* wykazywały aktywność 1[3-D-galaktozydazy, zaś izolat nr 59 miał 

aktywność lipolityczną. 

Izolat S9 został zaklasyfikowany do rodzaju Pseudomonas. Konstrukcja i analiza funkcjonalna 

biblioteki genomowego DNA na podłożu z tributyryną pozwoliły na identyfikację genu est59 

kodującego esterazę należącą do rodziny li enzymów lipolitycznych, która zawierała charakterystyczny 

motyw GDSL. Analiza sekwencji aminokwasowej wykazała, że esteraza Pseudomonas sp. 59 jest 

białkiem dwudomenowym, złożonym z domeny katalitycznej i domeny autotransportera oraz zawiera 

na N-końcu peptyd sygnal11y, prawdopodobnie kierujący białko do-p1 zestr zent-periplazmatycznej 

[5.1.1.6]. 

Skonstruowane zostały dwa układy ekspresyjne E. coli do produkcji rekombinantowego białka 

dwudomenowego oraz białka pozbawionego domeny autotransportera. Jednak obydwa białka 

produkowane były w postaci nieaktywnych ciał inkluzyjnych. Po oczyszczeniu w warunkach 

denaturujących i renaturacji, wykonano charakterystykę właściwości enzymatycznych wariantu 

dwudomenowego, gdyż białko jednodomenowe wykazywało bardzo słabą aktywność. Esteraza 

Pseudomonas sp. S9 wykazywała maksymalną aktywność w temperaturze 35°C i pH 9 i zachowywała 

ok. 40% maksymalnej aktywności w 10°C, a najlepiej hydrolizowanym substratem był maślan 

p-nitrofenylu [5.1.1.6]. 

Dalsze badania, których celem było uzyskanie aktywnej formy enzymu w systemie ekspresj i 

P. pastoris, prowadzone były w ramach pracy doktorskiej Moniki Wickiej-Grochockiej, której byłam 

promotorem pomocniczym. W przypadku drożdżowego systemu ekspresji uzyskano białko 

jednodomenowe w formie rozpuszczalnej, ale jego aktywność właściwa była niższa od aktywności 

właściwej białka dwudomenowego wyprodukowanego w systemie E. coli. Ponadto, wydajność sekrecji 

esterazy była bardzo niska. W związku z tym, planuję dalsze prace nad produkcją esterazy 

Pseudomonas sp. S9 w komórkach E. coli, w przestrzeni periplazmatycznej. Ponadto, planuję dalsze 

badania nad efektywną renaturacją otrzymanego wcześniej dwudomenowego wariantu enzymu. 

/(aaa.a&-
25 



Izolat S19* został zaklasyfikowany do rodzaju Plantibacter. W wyniku konstrukcji i analizy 

funkcjonalnej biblioteki genomowego DNA Pfantibacter sp. S19* na podłożu z X-Gal zidentyfikowano 

gen kodujący enzym na leżący do 1 rodziny hydrolaz glikozydowych, tj. ~-o-glukozydazę, która ma także 

aktywność ~-o-galaktozydazy. Obecnie trwają badania dotyczące produkcj i i charakterystyki tego 

enzymu. 

Izolat S3* należący do rodzaju Arthrobacter był źródłem dwóch !3-0-galaktozydaz, z których 

jedna na leżała do 2, a druga do 42 rodziny hydrolaz glikozydowych. Obydwa enzymy zostały 

wyprodukowane wf. coli i scharakteryzowane. ~-o-Galaktozydaza Arthrobacter sp. S3* należąca do 2 

rodziny hydrolaz glikozydowych oraz !3-0-galaktozydaza Arthrobac.ter _s_p 32c8, opisana w pierwszej 

części autoreferatu, stały się przedmiotem zgłoszenia patentowego, ze względu na duży potencjał 

aplikacyjrw [S.1.3.1,.5,1,3.2]. 

Rekombinantowa !3-0-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3* jest tetramerem o masie 

cząsteczkowej 450 kDa, co negatywnie wpływa na wydajność jej produkcji (11 mg oczyszczonego bia łka 

z lit ra hodowli E. coli) . Enzym wykazuje maksymalną aktywność w 22°C i pH 7,5, ale zachowuje 39-57% 

aktywności maksymalnej w zakresie temperatury 5-10°C. Jony wapnia częściowo hamują jego 

aktywność, ale produkty hydrolizy laktozy, o-galaktoza i o-glukoza, nawet w wysokich stężeniach nie 

są inhibitorami. 13-o-Galaktozydaza Arthrobacter sp. S3* efektywnie katalizuje hydrolizę laktozy w 

mleku w 10°C, a także syntezę galaktooligosacharydów, laktulozy, alkilogl ikozydów i glikozylowanych 

pochodnych salicyny w 15°( [5.1.3.1). 

Doświadczenie w zakresie produkcj i rekombinantowych białek w systemach ekspresyjnych 

mezofilnych bakterii E. coli i mezofilnych drożdży P. pastoris zdobyte podczas pracy z psychrozymami 

skłoniło mnie do podjęcia prac nad konstrukcją nowego, unikalnego systemu ekspresyjnego opartego 

na psychrotoleranycjnych drożdżach . Badania te prowadzone były w ramach projektu "Nowa, 

zintegrowana platforma produkcj i i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki 

drożdżowe" (PBS1/A9/7/2012) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyn iku 

współpracy z zespołem prof. dr hab. Marianny Turkiewicz z Instytutu Biochemii Technicznej 

Politechniki Łódzkiej, opracowany został system ekspresji heterologicznych genów w 

psychrotolerancyjnych drożdżach Debaryomyces macquariensis DSO wyizolowanych z gleby 

antarktycznej, który jest przedmiotem europejskiego zgłoszen ia patentowego [5.1.3.3] . 

Jako jedno z b iałek wzorcowych do testowania nowego systemu ekspresyjnego wybrana 

została 13-D-galaktozydaza Paracoccus sp. 32d [S.1.1.5). Enzym należy do 2 rodziny hydrolaz 

glikozydowych, ale ma inną budowę n iż pozostałe !3-0-galaktozydazy z tej rodziny. Monomer bia łka 

składa się z pięciu domen, jednak piąta (-końcowa domena jest znacznie mniejsza i ma inną budowę 

(2]. ~-o-Galaktozydaza Paracoccus sp. 32d jest dimerem o masie cząsteczkowej 161 kDa (5.1.1.SJ, a 
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badania struktury krystalicznej białka wykazały, że w tworzenie dimeru zaangażowane są (-końcowe 

domeny obu monomerów [2]. 

~-o-Galaktozydaza Paracoccus sp. 32d wykazuje maksymalną aktywność w 40°C i pH 7,5 oraz 

efektywnie katalizuje hydrolizę laktozy w mleku w warunkach chłodniczych (5.1.1.5], zatem podjęto 

prace nad konstrukcją rekombinantowych drożdży, zarówno mezofilnych P. pastoris jak i 

psychrotolerancyjnych O. macquariensis, zdolnych do jej wydajnej produkcji. 

Dodatkowo, z myślą o ulepszeniu opracowanej wcześniej metody wytwarzania o-galaktozy z 

wykorzystaniem szczepu P. pastoris produkującego ~-o-galaktozydazę, przeprowadziłam hodowlę 

rekombinantowych drożdży wydzielających a-o-galaktozydazę Parncoccus sp. 32d w roztworze 

serwatki o początkowym stężeniu laktozy wynoszącym 120 g/1. Okazało_s_ię, że enzym bardzo wydajnie 

hydrol izował laktozę, a także wykazywał słabą aktywność transglikozylacyjną, tak jak ~-o-galaktozydazy 

na leżące do 42 rodziny hydrolaz glikozydowych. W efekcie, udało się skrócić czas potrzebny do 

uzyskania co najmniej 90% wydaj ności hydrolizy laktozy z siedmiu [4.2 .1.4] do czterech dób. Uzyskane 

wyniki przedstawiłam na XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobio logów, jako element 

wystąpienia pt. 11 Rekombinantowe drożdże - mikrofabryki bioproduktów". Obecnie kontynuuję 

badania nad ulepszeniem metody wytwarzania o-tagatozy. 

Nawiązałam też współpracę z zespołem dr hab. in ż. Annv Bujacz z Instytutu Biochemii 

Technicznej PŁ w zakresie badania struktury krystalicznej rekombinantowej ~-o-galaktozydazy 

Arthrobacter sp. 32cB. Monomer tego enzymu ma podobną wielkość do monomerów innych 

~-o-galaktozydaz na leżących do 2 rodziny hydrolaz glikozydowych, ak? białko w formie natywnej jest 

d imerem, a nie tetramerem. Monomer ~-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32cB składa się z pięciu 

domen, przy czym centrum aktywne znajduje się w obrębie domeny 3. W dimerze enzymu monomery 

ułożone są względem siebie w pozycji „głowa do ogona" tak, że domena 1 pierwszego monomeru 

oddziałuje z domeną 5 drugiego. Taka budowa cząsteczki ~-o-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32cB 

sprawia, że centrum aktywne enzymu jest łatwo dostępne dla substratów, w tym różnych akceptorów 

reszty galaktozylowej w reakcji transglikozylacji [5.1.1.9) . 

W dimerze a-o-galaktozydazy Paracoccus sp. 32d, gdzie występują wzajemne oddziaływania 

pomiędzy domeną 3 jednego monomeru i domeną 4 drugiego oraz pomiędzy domenami 5 obu 

monomerów, centrum aktywne jest schowane głębiej i mniej dostępne dla substratów, co może 

tłumaczyć słabą aktywność transglikozylacyjną enzymu (2, 5.1.1.9). 

Wiedza i umiejętności w zakresie izolacji psychrotoliirancyjnych drożdży z prób 
-----------

środo wis ko wy c h oraz ich hodowli i charakterystyki, zdobyte podc;:as pierwszego etapu realizacji 

projektu „ Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania b iałek rekombinantowych w oparciu 

o komórki drożdżowe", pozwoliły na podjęcie innych badań, których celem jest poszukiwanie 

psychrotolerancyjnych drożdży efektywn ie degradujących fenol, potencjalnie użytecznych w 
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biologicznych metodach oczyszczania ścieków, wody czy gleby zanieczyszczonych fenolem lub 

związkami z grupy BTX, tj. benzenem, toluenem czy izomerami ksylenu (5.1.1.7]. Badania te 

realizowane są we współpracy z zespołem dr hab. in ż. Grzegorza Boczkaja z Katedry Inżynieri i 

Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego PG. 

Brałam też udział w badaniach naukowych kierowanych przez dr hab. inż. Rafała Piątka z 

Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG, których celem była 

analiza strukturalnych właściwości białka DraE wywierających wpływ na niezwykle wysoką stabilność 

fimbrii Dr. Białko DraE tworzy homopolimeryczne struktury na powierzchni uropatogennych szczepów 

E. coli, f imbrie Dr, odpowiedzialne za adhezję bakterii do komórek gospodarza. Adhezyna DraE należy 

do super-rodziny białek lg-podobnych. Niezwykle wysoka stabilność tego białka jest wynikiem 

obecności mostka disiarczkowego łączącego 13-nici A i B w obrębie sześcioniciowej 13-kanapki tworzonej 

przez 13-nici A-F. Taka lokalizacja mostka disiarczkowego jest charakterystyczna dla podjednostek 

stanowiących element budulcowy struktur adhezyjnych powstających według systemu sekrecji typu 

„chaperone/uscher". Fałdowanie białka DraE w peri plazmie katalizowane jest przez białko opiekuńcze 

DraB. Mostek disiarczkowy w białku DraE rozpoznawany jest przez białko opiekuńcze DraB co sprawia, 

że tylko prawidłowo sfałdowane podjednostki są włączane do polimerycznej struktury fimbrii Dr 

[S.1.1.8]. 

Literatura 

1. Shigemori Y., Mikawa T., Shibata T., Oishi M., 2005, Multiplex PCR: use of heat-stable Thermus 

thermophilus RecA protein to minimize non-specific PCR products. Nucleic Acids Research, 33, 

e126. 

2. Rutkiewicz-Krotewicz M ., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Sekuła B., Cieśliński H., Wierzbicka-Woś A., Kur 

J., Bujacz A., 2016, Structural studies of a cold-adapted d imeric 13-o-galactosidase from Paracoccus 

sp. 32d. Acta Crystallographica, 072, 1049-1061. 

5.1. Zestawienie dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

5.1.1. Publikacje w kolejności chronologicznej 

5.1.1.1. Wanarska M., Kur J.°, Pladzyk R., Turkiewicz M., 2005, Thermostable Pyrococcus woesei 

13-o-galactosidase - high level expression, purification and biochemical properties. Acta 

Biochimica Polonica, 52, 781-787 (Punktacja MNiSW2o16111 = 15; IF2005 = 1,863; liczba cytowań 

W0S14.o3.201s = 9) 

5.1.1.2. Wanarska M.a, Kur J., 2005, 13-o-Galaktozydazy - źródła, właściwości i zastosowanie. 

Biotechnologia, 4, 46-62, artykuł przeglądowy (Lista B; Punktacja MNiSW2005 = 6). 

/i;u,t,l-Ct(J k..___ 
28 



5.1.1.3. Wanarska M.a, Hildebrandt P., Kur J., 2008, Drożdżowe systemy ekspresyjne jako narzędzie 

nowoczesnej mikrobiologi i przemysłowej. Postępy Mikrobiologii, 47, 249-256, artykuł 

przeglądowy (Punktacja MNiSW201G/17 = 15; IF2oos = O, IF2009 = 0,108; liczba cytowań WoS14.03.201s 

= 1). 

5.1.1.4. Wanarska M., Krawczyk B., Hildebrandt P., Kur J.a, 2011, RecA proteins from Deinococcus 

geothermalis ana De7nocbcciis miirtayr--tlbning, purification and tiiotheniića l ch-aractefTsation. 

BMC Mo/ecu/ar Biology, 12, 17 (Punktacja MNiSW2016111 = 25, MNiSW2011/12 = 30; IFzou = 2,857; 

liczba cytowań W0S14.03.2o1s = 5). 

5.1.1.5. Wierzbicka-Woś A., Cieśliński H.a, Wanarska M., Kozłowska-Tylingo K., Hildebrandt P., Kur J., 

2011, A novel cold-active 13-o-galactosidase from the Paracoccus sp. 32d - gene cloning, 

purification and characterization . Microbial Cell Factories, 10, 108 (Punktacja M NiSW201G/11 = 

35, MNiSW2011112 = 40; IF2011 = 3,552; liczba cytowań WoS14.o3.201s = 22). 

5.1.1.6. Wicka M., Wanarska M., Krajewska E., Pawlak-Szuka lska A., Kur J., Cieśliński H.a, 2016, Cloning, 

expression, and biochemical characterization of a cold-active GDSL-esterase of a Pseudomonas 

sp. S9 isolated from Spitsbergen island soil. Acta Biochimica Polonica, 63, 117-125 (Punktacja 

MNiSW2016/11 = 15; IF2016 = 1,159; liczba cytowań W0S14.03.2o1s = 1). 

5.1.1.7. Filipowicz N., Momotko M., Boczkaj G., Pawlikowski T., Wanarska M., Cieśliński H.\ 2017, 

Isolation and characterization of phenol degrading psychrotolerant yeasts. Woter Air and Soi/ 

Pollution, 228, 210 (Punktacja MNiSW2016/11 = 25; lho16 = 1,702; liczba cytowań W0S14.03,2o1s = 
1). 

5.1.1.8. Pilipczuk J., Zalewska-P iątek B., Bruździak P., Czub J., Wieczór M., Olszewski M., Wanarska M., 

Nowicki B., Augustin-Nowacka D., Piątek R.a, 2017, Role of the disulfide bond in stabilizing and 

folding of the fimbria! protein DraE from uropathogenic Escherichia coli. Journal of Biologica/ 

Chemistry, 292, 16136-16149 (Punktacja MNiSW20116117 = 35; IF2016 = 4,125; liczba cytowań 

WoS14.03.201s = O). 

5.1.1.9. Rutkiewicz-Krotewicz M., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Wanarska M., Cieśliński H., Bujacz A.", 2018, 

In situ random microseeding and streak seeding used for growth of crystals of cold-adapted 13-

o-galactosidases: crystal structure of l3DG from Arthrobacter sp. 32cB. Crysta/s, 8, 13 (Punktacja 

MNiSW2016/11 = 20; IF2016 = 1,566; liczba cytowań W0S14.03.2o1s = O). 

a Autor korespondencyjny 

Suma punktów MNiSW2016/11 = 185 

Sumaryczny IF = 16,824 

Liczba cytowań w Web of Science Core Collection z dnia 14.03.201s = 39 

29 
/(aua/JL . 



5.1.2. Udzielone patenty krajowe 

5.1.2.1. Kur J., Wanarska M., 2011, Startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA, wektor plazmidowy, 

wektor ekspresyjny, rekombinantowy szczep Pichia pastoris i jego sposób otrzymywania oraz 

sposób wytwarzania termostabilnej ~-o-galaktozydazy Pyrococcus woesei, nr patentu 209469. 

5.1 .2.2. Hildebrandt P.t ., Wanarska M., Kur J.W., 2012, Mutant QrgteiQślzy K, sposób jego 

otrzymywania oraz sekwencje i szczepy wykorzystywane w tym sposobie, nr patentu 213045. 

5.1.3. Zgłoszenia patentowe krajowe i międzynarodowe 

5.1.3.1. Pawlak A., Wanarska M., Popinigis A., Kur J.W., 2014, P-o-Galaktozydaza Arthrobacter sp. S3 *, 

P-o-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencje nukleotydowe szczepu Arthrobacter sp. 

S3* i Arthrobacter sp. 32cB kodujące P-o-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o 

obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów 

glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tych enzymów, nr zgłoszenia 

krajowego P.407475. 

5.1.3.2. Pawlak A., Wanarska M., Popinigis A., Kur J.W., 2014, p-o-Galaktozydaza Arthrobacter sp. 

32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca P-o-galaktozydazę oraz sposób 

wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, 

heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego 

enzymu, nr wydzielonego zgłoszenia P.423047. 

5.1.3.3 . Wanarska M., Cieśliński H., Krajewska E., Wicka-Grochocka M., Pawlak-Szukalska A., Filipowicz 

N., Gromek E., Turkiewicz M., Białkowska A., Krysiak J., Florczak T., 2018, System ekspresyjny 

do wytwarzania heterologicznego białka , plazmidowe wektory ekspresyjne, sposób 

otrzymywania rekombinantowego szczepu psychrotolerancyjnych drożdży Debaryomyces 

macquariensis i sposób otrzymywania białka przez rekombinantowy szczep drożdży, nr 

zgłoszenia europejskiego EP 18460010. 

30 




